
Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg
Culturele ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling)

VERSLAG VRIENDENDAG 8 OKTOBER 2022

      Voor de Fraeylemaborg worden vanaf 9.45 uur de Vrienden opgewacht
                  met prachtige muziek op een Breugeliaanse doedelzak en een trom.

1. Opening door de voorzitter, de heer Peter Kamminga.

De voorzitter heet de aanwezige Vrienden (ruim 40) om 10.20 uur van harte
welkom op de Vriendendag van de vereniging van Vrienden van het Landgoed
Fraeylemaborg en noemt met name de oud-voorzitter Dirk Jan Bremmer, de 5
vertellers van de Stichting Historisch Vertellen en de 2 musici die spelen op
middeleeuwse instrumenten.
Het zal een korte vergadering zijn vanwege de vertelling, de voorzitter zal
proberen af te ronden binnen een half uur.

2. Verslag van de vergadering van  9 april 2022

Op hoofdlijnen wordt het verslag doorgenomen en vastgesteld, een aantal punten
wordt getoond op een Powerpoint presentatie.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

Er zijn 54 aanmeldingen binnengekomen maar helaas moesten 7 Vrienden weer
afzeggen waaronder een paar wegens covid.

4. Bestuurszaken.

De twee nieuwe banners worden getoond op de Powerpoint presentatie.
Een banner laat de waarde zien van de Vereniging van Vrienden en een banner
de realisatie van een aantal goede doelen.

Vriendendagen 2023
Op de Vriendendag van 15 april zal Henny van Harten (dan oud-conservator)  een
lezing verzorgen en op 7 oktober professor dr. Hanneke Ronnes (Bijzondere
Leerstoel Historische Buitenplaatsen en Landgoederen van de RUG).

Benoeming nieuwe bestuursleden:
De heer Fekko Sebens en mevrouw Ciska de Groot worden voorgedragen en
beiden stellen zich voor. De vergadering stemt in met applaus.

      Herbenoeming van de heer Koos Reitsma als penningmeester.
      De penningmeester heeft een termijn van vier jaar gedaan, de vergadering stemt
      van harte in met een tweede termijn.
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      Vaststellen van het doel Vriendengelden 2023
      In de aprilvergadering van 2023 zal het besluit worden genomen over de
      bestemming van de donaties.
      De publicatie van deel 3 van de serie van Peter Kamminga over het leven van
      Evert Jan Thomassen a Thuessink van der Hoop van Slochteren zal aan het eind
      van dit jaar plaatsvinden.
      Omdat het boek geschonken wordt aan de Vrienden zijn subsidies voor de
      bekostiging lastig voor elkaar te krijgen.
      De vereniging heeft echter een extra donatie van € 3000,- gekregen en hiervan
      zou € 2000,- aan het boek kunnen worden besteed.
      De vergadering stemt hiermee in.
      Alle Vrienden kunnen dit boek op aanvraag verkrijgen.

5. Actuele ontwikkelingen rond de Fraeylemaborg
Hans Alders:
Het aantal bezoekers van het park is 60.000 en van de borg 40.000.
De borg, het Landgoed en de tentoonstellingen zijn een succesnummer, het
probleem is dat we tegen grenzen aanlopen.
De mogelijkheid van een ondergrondse ruimte is onderzocht en het kan!
Het Koetshuis wordt de ingang maar moet dan worden aangepast.
Om de periode van de bouw te overbruggen wordt naar een oplossing gezocht.

Marjon Edzes:
Henny van Harten, conservator van de Fraeylemaborg en de Jan Menze van
Diepen Stichting, gaat met pensioen na meer dan 40 jaar. Nu volgt Carien Kremer
haar op. Er was veel belangstelling voor de functie maar zij sprong eruit met haar
20 jaar ervaring in Engeland als enthousiaste cultuurhistoricus in kunst en
educatie en kreeg een International Heritage prijs. Ze werkte o.a. bij de William
Morris Gallery en het Vestry House Museum in Londen,  daarna in Zuid Engeland
voor de National Trust als adviseur voor verschillende kastelen en country houses
maar ook voor tuinen en de White Cliffs of Dover.
Carien zal op 1 november beginnen op de Fraeylemaborg en zal nog 2 maanden
kunnen samenwerken met Henny.
Het spreekt vanzelf dat voor Henny een mooi afscheidsfeest zal worden
georganiseerd.

Henny van Harten
Vanaf 15 oktober is de tentoonstelling van schilderijen van Rein Pol, bekend
geworden met zijn schilderijen van de Blauwe Engel.
Het persbericht begon met de vraag: wie weet nog wat een Blauwe Engel is?
Veel mensen weten dat het een dieseltrein was van de NS in een opvallende
blauwe kleur en aan de voorkant een logo met twee vleugels Later werden deze
treinen rood geschilderd.
Rein Pol kreeg zijn opleiding aan de Kunstacademie Minerva en wordt gerekend
tot de noordelijke figuratieven.
Veel schilderijen in de expositie zijn van particulieren. Er hangt niet alleen werk in
het koetshuis maar ook in de borg zelf, een mooie interactie tussen “oud ”en
“nieuw”.
De tentoonstelling duurt tot 26 februari 2023. Voor Henny is het de 120e !

6. Rondvraag.
Geen vraag.
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7. Sluiting. Om 10.55

Vertelling “Rengers Verraad”

Na de pauze  verzorgt de Stichting Historisch Vertellen een optreden over “Rengers Verraad”
5 Vertellers gekleed in 17e eeuws kostuum verhalen op een historisch verantwoord en op
een aansprekende manier over deze turbulente tijd.
De verhalen worden afgewisseld met toepasselijke muziek op instrumenten uit de 17e eeuw.
Het duo mevrouw Kloeg en de heer Visser spelen prachtig op de Breugeliaanse doedelzak,
de schalmei (voorganger van de hobo) en de kwartbas dulciaan (voorganger van de fagot)
Het verhaal speelt op 29 augustus1672. De bisschop van Münster, alias ‘Bommen Berend’
heeft het beleg opgebroken. Osebrandt Johan Rengers en Henric Piccardt zijn, wegens
vermeende betrekkingen met de Franse koning door burgemeester van Groningen Sicco
Eeck gevangen gezet in de Poelepoort. De vrouw van Osebrandt, de halfzuster, de
kindermeid, een stoffenkoopvrouw in Stad, een dienaar van de Drossaard in stad en de
cipier van de Poelepoort vertellen over de situatie.

De persoonlijke verhalen van de borgbewoners uit Slochteren en de burgers van Groningen
hebben ons een verrassende kijk geboden op de Stad en Ommelanden van toen.

Verslag gemaakt door Edith Kieft-Pestman, secretaris Vereniging van Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg


